
                               Zawody regionalne w ujeżdżeniu 

CWJ HIPODROM WOLA 

ZR-A 09.07.2016 

1. Termin: 09.07.2016  (sobota) 

2. Adres: ul. Lutycka 34 

3. Termin zgłoszeń: 07.06.2016 (czwartek) do godz. 20:00 

4. Zgłoszenia prosimy kierować na adres:  zgloszenia.zawody@gmail.com (w tytule prosimy wpisać ZR-A Wola) 

5. Informacje:  Agnieszka Adamczak 608 495 249 / Katarzyna Małecka 509 108 959 

6. Opłata organizacyjna:  zawody regionalne 50 zł /jeden przejazd 

7. Boksy: cena 60zł/ 1 dzień  

8. Plac konkursowy: plac zewnętrzny: podłoże kwarcowe 

Rozprężalnia:  plac zewnętrzny, trawa/ piasek 

9. Komisja sędziowska:   

Sędzia główny: Leszek Mazurkiewicz 

Sędzia: Izabela Bek Kaczkowska 

10. Program zawodów: 

Konkurs nr 4:  C-2 (20*60) 

Konkurs nr 5:  N4 (20*60) 

Konkurs nr 6: D-1 (20*60) 

Konkurs nr 7: L3 (20*60) 

11. Godzina rozpoczęcia: od  09:00 

12. Nagrody: Puchary + nagrody rzeczowe , floo dla 25 % startujących 

Sprawy organizacyjne:  

- Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie oraz aktualne licencje (tylko konkursy 

regionalne), w przypadku osób niepełnoletnich, zgoda rodziców lub prawnego opiekuna na start w zawodach 

- Sprawdzanie dokumentów oraz opłaty startowe odbywają się przed konkursem, w biurze zawodów 

- Podczas zawodów będzie obecny ratownik medyczny 

- Konie obowiązują paszporty z aktualnymi szczepieniami oraz aktualne licencje zgodne z przepisami WZJ/PZJ  

- Każdy zawodnik ma prawo dwukrotnego startu na jednym koniu 

- Listy startowe zostaną opublikowane 08.07.2016r. na stronie www.hipodromwola.com.pl oraz www.zmierzczas.pl  

- Wszelkie zmiany na listach startowych po terminie zgłoszeń podlegają opłacie 30 zł 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz odwołania zawodów w przypadku małej ilości 

zgłoszeń 

- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków, koni, jak 

również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych. 

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 25.06.2016 – Ryszard Szymoniak 

mailto:zgloszenia.zawody@gmail.com
http://www.hipodromwola.com.pl/
http://www.zmierzczas.pl/


 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne,  przestrzeganie 

poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. Dobro konia musi być zawsze i 

wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani 

innym celom np. komercyjnym. I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro 

konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego 

obrządku, kucia i transportu. II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w 

zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających 

dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy. III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. 

Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, 

kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podroży powrotnej z zawodów. IV. Należy dołożyć wszelkich 

starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po 

zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, 

spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego 

podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 


